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Privacy beleid Scouting Lambertus
Omdat wij van lid zijn Scouting Nederland (SN) nemen wij met onze groep dit beleid over, aangevuld
met de in dit document beschreven toevoegingen / aanpassing. Voor het privacy beleid van SN zie,
https://www.scouting.nl/privacy
Omdat wij voor een aantal zaken persoonsgegevens moeten verwerken, wij willen je hierover graag
duidelijk en transparant informeren. Voor meer informatie kijk hiervoor op onze site:
http://www.scoutinglambertus.nl/, onder privacy. Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan
contact op met de leiding.

Lidmaatschapsgegevens
Om lid te worden van onze groep (jeugdlid of leiding) hebben wij een aantal gegevens nodig om
onze administratie te kunnen voeren. Deze kun je invullen op ons lidmaatschapsformulier. Dit is een
papieren formulier waarop de ledengegevens worden ingevuld, zodat wij de inschrijving kunnen
doen in Scouts Online, het registratiesysteem van SN. Op dit formulier worden de volgende
gegevens vastgelegd:
•
•
•
•
•

NAW gegevens
Telefoongegevens
Emailadres
Contact gegevens in geval van nood
Toestemming voor publiceren van beeldmateriaal

Je kunt dit formulier thuis uitprinten en invullen. Het ingevulde formulier kun je inleveren bij de
speltakleiding. Deze formulieren worden dan ingevoerd in Scouts Online, waarna het formulier
wordt vernietigd.
Wijzigingen in de gegevens kun je zelf direct in Scouts Online doen, of doorgeven aan de
speltakleiding door het formulier opnieuw in te vullen. Bij overgang naar een volgende speltak
worden deze overgedragen in Scouts Online aan de desbetreffende speltakleiding.

Medische gegevens
Scouting Lambertus hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een
klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook kan het handig zijn dat de
speltakleiding op de hoogte is van eventuele gezondheidsproblemen, allergieën, medicijngebruik of
speciale diëten zodat de leiding op de juiste manier kan reageren bij problemen, of de juiste inkopen
kan doen.
Deze informatie valt onder “bijzondere persoonsgegevens”, en omvat de volgende informatie:
•
•
•

Eventuele bijzonderheden (bijv. Dieet, voedselallergie, bedplassen)
Medicijngebruik
o In geval van buitenlandreizen eventueel een medisch paspoort
Alternatief contactadres tijdens kamp
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•
•

Huisarts of medisch specialist, indien van toepassing
Gegevens zorgverzekering

Via het formulier kun je aangeven welke informatie je wilt delen, het is niet verplicht om alles in te
vullen. Het is wel van belang dat je de juiste informatie aanlevert, dit is echter wel je eigen
verantwoordelijkheid. Indien je ouder bent dan 18 jaar dan kun je het zelf invullen, anders moeten je
ouders dit doen.
Deze gegevens worden enkel op papier vastgelegd, en worden afgeschermd opgeslagen waar enkel
de eigen speltakleiding bij kan. Dit formulier is enkel geldig voor het lopende seizoen waarvoor het
gevraagd wordt, na afloop worden de formulieren vernietigd.
De speltakleiding heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze gegevens, tenzij er een
wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat. Dit gebeurt alleen wanneer er een bezoek nodig is aan
een arts en wij de ouder/verzorgen niet tijdig kunnen bereiken.

Aanvullende gegevens buitenlandse reizen
Omdat wij als Scouting Lambertus op weekenden en kampen gaan kan het wel eens voorkomen dat
we naar het buitenland gaan. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan dienen je ouders of voogden
allemaal toestemming te verlenen.
Dit formulier (“Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland”) wordt
verstrekt door de rijksoverheid, en is beschikbaar op onze site. Voor het invullen van dit formulier
zijn de volgende gegevens nodig:
•
•
•

NAW-gegevens ouders/voogden en jeugdlid
Paspoort/ID-kaart gegevens en een kopie hiervan
o Voor de kopie zie de richtlijnen van de rijksoverheid, link
Aanvullende documenten afhankelijk van situatie (zie formulier)

Deze gegevens worden enkel op papier vastgelegd, en worden afgeschermd opgeslagen waar enkel
de eigen speltakleiding bij kan. Deze formulier zijn enkel geldig voor het doel (bijv. kamp of
weekend) waarvoor het gevraagd wordt, na afloop worden de formulieren vernietigd.

Ledenlijsten
Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, en contactgegevens zoals
geregistreerd in Scouts Online. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo
makkelijk en snel bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de
betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na
afloop van een seizoen vernietigd.
Hiernaast kan de speltakleiding een opkomstlijst bijhouden. Deze lijst wordt door de speltakleiding
zelf bijgehouden en afgesloten bewaard. Deze lijst is enkel op voornaam (mogelijk met afgekorte
achternaam bij dezelfde voornaam) en wordt na afloop van een seizoen vernietigd.

Laatst aangepast: 15-mei-2018

Pagina 2 van 6

Scouting Lambertus
Lambertusstraat 3
4872 XA Etten-Leur
www.scoutinglambertus.nl | scouting@scoutinglambertus.nl

Beeldmateriaal
Scouting Lambertus maakt foto’s en video’s van de verschillende activiteiten ten behoeve van
promotie en als herinnering. Hiervoor dien je een formulier in te vullen en te ondertekenen.
Wanneer je jonger bent dan 16 jaar dan dient een ouder of voogd te tekenen. Wanneer je, als
jeugdlid, bij Explorers komt dan word je opnieuw om toestemming gevraagd voor het publiceren van
beeldmateriaal. Indien je dan nog geen 16 bent, dan moeten zowel jij als een ouder/voogd tekenen.
Wanneer er geen toestemming is gegeven, zullen foto’s of video’s waar jij op staat niet op onze
publieke site en sociale media gepubliceerd worden.
Beeldmateriaal van jeugdleden in badkleding of in een beschamende situatie worden niet
gepubliceerd. Natuurlijk is het mogelijk dat de aard van een situatie verkeerd wordt ingeschat, en je
bent het niet eens met een gepubliceerde foto. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met
de speltakleiding of het bestuur, zodat de foto verwijderd kan worden.
Tijdens onze activiteiten is het mogelijk dat beeldmateriaal wordt gemaakt en gedeeld door de
jeugdleden, ouders of bezoekers. Hierover heeft Scouting Lambertus geen controle en kan hiervoor
ook geen verantwoordelijkheid nemen.
Fotoboeken en digitaal fotoarchief
Hardcopy fotoboeken worden bewaard door de speltakleiding in een afgesloten ruimte. Er wordt
door de speltakleiding ook een digitaal fotoarchief bewaard. Hierbij worden mensen niet met naam
geïdentificeerd, en worden niet als bijzonder persoonsgegeven gezien. Hierbij wordt natuurlijk wel
rekening gehouden met de aard van het beeldmateriaal zoals eerdergenoemd. Deze foto’s worden
niet gepubliceerd op onze site of sociale media.

Systemen
Website
Onze website, www.scoutinglambertus.nl, wordt gebruikt ter informatie en promotie van onze
groep. Hierop is onze groepsinformatie te vinden en verhalen en foto’s van activiteiten. Op onze site
worden mensen enkel bij hun voornaam genoemd, en worden foto’s primair gebruikt om scouting
en/of de activiteit te promoten.
Het contactformulier op onze site wordt enkel gebruik door mensen om contact op te nemen met
onze groep. Het formulier komt aan bij onze webmaster, welke ze door kan sturen naar de juiste
speltakleiding of bestuursleden binnen onze groep. De e-mails worden verder niet geregistreerd.
Op deze site worden enkel functionele cookies gebruik om de website te laten werken het meten
van bezoekersstromen (analytics).
De verhalen op onze site (incl. bijbehorende foto’s) worden na 2 jaar verwijdert (na afloop van een
seizoen). Foto’s bij de generieke/vaste pagina’s worden in principe niet vervangen. Bij een verzoek
om alle gegevens te wissen (zie verder), dan worden deze foto’s wel nagelopen en waar nodig
verwijderd.
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Sociale Media
Binnen onze groep worden een aantal verschillende sociale media gebruikt. Hierop worden foto’s en
verhalen gedeeld met het thuisfront.
Scouting Lambertus gebruikt de volgende sociale media:
•
•
•

Beverblog
Facebook
o Zowel voor de groep als per speltak
Twitter

Onze twitter en groeps-Facebook worden gebruik om onze groep te promoten en zijn publiekelijk
toegankelijk. De speltak sociale media worden gebruikt om foto’s en verhalen van het kamp te
publiceren. Deze zijn afgeschermd en enkel toegankelijk, op uitnodiging, voor jeugdleden en ouders
die bij de speltak zitten.
De foto’s en verhalen op deze media worden maximaal 2 jaar bewaard.

Financiële gegevens
Voor de afhandeling van contributie en kampgeld wordt gebruik gemaakt van de systemen van onze
bank, hierbij gelden de voorwaarden en het privacy beleid van die instelling. De persoonsgegevens
(naam en rekeningnummer) worden enkel binnen de applicatie van de bank gebruikt, en worden
verder niet geregistreerd binnen onze groepssystemen, formulieren of lijsten.

Dropbox
Binnen Scouting Lambertus wordt Dropbox gebruikt voor het uitwisselen van bestanden. Hierin
worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Whatsapp
Voor het contact voor opkomsten, werkacties, etc. wordt gebruik gemaakt van WhatsApp. Als dit
binnen je speltak gebruikt wordt, dan word je via een link uitgenodigd tot de Whatsapp groep zodat
makkelijk en snel informatie kan worden gedeeld. Je kunt zelf uit de groep stappen op ieder
moment, of je wordt verwijderd wanneer je geen recht meer hebt op toegang tot die groep (bijv. bij
overvliegen naar andere speltak of opzeggen lidmaatschap).

Datumprikker
Datumprikker (https://datumprikker.nl/) is een handige manier om van een grotere groep snel de
beschikbaarheid te bepalen. Deze wordt onder andere gebruikt om de opkomst voor weekenden en
bij werkactiviteiten te verzamelen.
Hiervoor krijgen je een link toegestuurd, waarna je jouw beschikbaarheid kunt invoeren. Deze
gegevens worden na 1 maand automatische weer verwijderd of door de leiding na afloop van de
activiteit. Zie hiervoor het privacy beleid op de aangegeven link.
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Gegevens gedeeld met derden
Buiten de gegevens die gedeeld worden vanuit Scouting Nederland deelt Scouting Lambertus zelf
geen persoonsgegevens met derden. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan zal hier afzonderlijk
toestemming worden gevraagd voordat deze gegevens worden gedeeld.

Laatst aangepast: 15-mei-2018

Pagina 5 van 6

Scouting Lambertus
Lambertusstraat 3
4872 XA Etten-Leur
www.scoutinglambertus.nl | scouting@scoutinglambertus.nl

Recht op vergetelheid en recht tot inzage
Volgens de regelgeving heeft iemand het recht om inzage te krijgen in de gegevens die vastgelegd
zijn als onderdeel van het lidmaatschap, een zogeheten inzageverzoek (SAR). Daarnaast is er ook het
recht op vergetelheid, wat inhoudt dat wij persoonsgegevens moeten wissen indien hierom
gevraagd wordt. Daarnaast geldt een wettelijke bewaartermijn voor gegevens, waar voor
verenigingen tevens een uitzonderingssituatie geldt voor oud-leden. De gegevens die niet bewaard
mogen blijven worden bij oud-leden automatisch verwijderd uit Scouts Online bij uitschrijving en/of
het verlopen van de bewaartermijn.
Een inzageverzoek in het kader van SAR of een beroep op het recht op vergetelheid (RTBF) dient
altijd te worden ingediend bij de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland via
privacy@scouting.nl. Dit team draagt zorg voor de afhandeling van het verzoek en betrekt en
ondersteund daarbij de organisatieonderdelen waar de persoon verder toe behoort bij de uitvoering
van het verzoek.

Datalekken
In de nieuwe wetgeving is het verplicht om datalekken te melden. Zijn er ondanks alle zorgvuldigheid
toch persoonsgegevens op straat terecht gekomen? Dan moet dat gemeld worden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Omdat gegevens in basis geregistreerd worden in Scouts Online is Scouting
Nederland de contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien wij een datalek constateren, dan melden wij dit aan Scouting Nederland. Na melding van een
datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden
geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. Samen met de betrokken
organisatieonderdelen worden de vervolgstappen besproken.
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